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Vyhlášení soutěže ve Studentské vědecké a odborné činnosti 

Statutární zástupkyně děkana Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci 

(FZV UP) vyhlašuje soutěž ve Studentské vědecké a odborné činnosti pro akademický rok 

2019/2020. 

 

Cílem Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) je podněcovat zájem studentů FZV 

UP o vědecko-výzkumnou a odbornou činnost a poskytnout jim příležitost a motivaci ke 

zdokonalování svých odborných znalostí a dovedností. 

 

Soutěž se řídí těmito pravidly: 

 

1) Termín odevzdání přihlášky ke SVOČ 
 

Student se k realizaci projektu SVOČ přihlašuje písemně do dvou sekcí: 

a) bakalářské studijní programy 

b) magisterské studijní programy 

 

Přihláška je ke stažení na odkaze: 

https://www.fzv.upol.cz/fileadmin/userdata/FZV/Dokumenty/SVOC/Prihlaska_vzor_2019_2020.docx 

 

Souhlas s účastí studenta na projektu vyjadřuje školitel svým podpisem a schvaluje 

přednostka/přednosta ústavu. 

Vyplněné a podepsané přihlášky je nutné odevzdat do 18. listopadu 2019 na referát pro 

vědu a výzkum. 

 

2) Struktura prací 
 

Abstrakt v aplikaci Microsoft Word zasílejte v této podobě: 

- jméno autora a pracoviště 

- název práce v českém jazyce 

- jméno školitele 

- klíčová slova v ČJ 

- klíčová slova v AJ 

- teoretická východiska 

- metodika 

- výsledky 

- diskuse 

https://www.fzv.upol.cz/fileadmin/userdata/FZV/Dokumenty/SVOC/Prihlaska_vzor_2019_2020.docx
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Celkový rozsah práce bude maximálně jedna strana A4 upravena dle pokynů pro závěrečné 

práce studentů FZV. 

Současně zašlete poster v PDF (případně .ppt) ve formátu A4. 

(Vzor posteru k dispozici na webové stránce: https://www.fzv.upol.cz/veda-a-vyzkum/svoc/.) 

 

3) Termín odevzdání prací 
 

Mezní termín pro odevzdání prací: 16. března 2020 referentce Ing. Mgr. Věře Pospíšilíkové 

v elektronické podobě na e-mailovou adresu: vera.pospisilikova@upol.cz. 

 

4) Termín konference SVOČ 
 

Konference vybraných studentských vědeckých odborných prací proběhne v měsíci dubnu 

2020. 

Vybraní studenti budou prezentovat výsledky své odborné vědecké práce formou prezentace 

v.ppt formátu. Struktura prezentace bude odpovídat struktuře práce: velmi stručně teoretická 

východiska, metodika práce, výsledky, diskuse, výstupy pro praxi. 

 

5) Stipendium za SVOČ 
 

a) Stipendium všem úspěšným studentům 
Všem řešitelům, kteří práci obhájili na konferenci, náleží odměna ve výši 2 000 Kč. 

 

b) Tři nejlépe hodnocené práce v jednotlivých sekcích 
V jednotlivých sekcích budou dále ohodnoceny tři nejlepší práce: 

 

1. místo – odměna 5 000 Kč 

2. místo – odměna 3 000 Kč 

3. místo – odměna 2 000 Kč 

 

 

Další informace získáte u Ing. Mgr. Věry Pospíšilíkové, vera.pospisilikova@upol.cz, popř. 

u předsedy Rady SVOČ prof. MUDr. Davida Školoudíka, Ph.D., david.skoloudik@upol.cz. 

 

 

 

 

prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D. 

předseda Rady SVOČ / předseda vědecko-výzkumné komise 

FZV UP v Olomouci 
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